
РЕЦЕНЗИЯ

ОТ: проф. д-р Сергей Борисов Торбатов

ОТНОСНО: конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ в област на 

висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2. история и 

археология, за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и 

археологическа карта на България на НАИМ-БАН.

Обявата за конкурса е публикувана в ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г. След изтичане 

на определения срок, със Заповед № І 1068 от 27.07.2022 г. на Директора на НАИМ-

БАН е утвърдено Научно жури. Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Иво 

Динчев Чолаков.

През 2006 г. г-н Иво Чолаков успешно защитава дисертационен труд на тема 

„Оръдия на труда от територията на България през периода І-VІ век“ и придобива 

образователната и научна степен „доктор”. През 2007 г., след спечелването на конкурс, 

той заема академичната длъжност „главен асистент” в Секцията за антична археология 

на НАИМ-БАН, а от 2017 г. досега заема същата длъжност в преобразуваната тогава 

Секция за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на България към 

същата институция. 

За участие в конкурса кандидатът е представил списък от 85 излезли и приети за 

печат публикации (самостоятелни и в съавторство), който включва 2 монографии, 24 

статии и студии, 51 научни съобщения и 7 публикации с научнопопулярен характер. 

Шест от тях нямат отношение към настоящия конкурс, поради следните причини: 

едната от монографиите (№ 1) повтаря темата на дисертационния труд, представен за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор ”; две от статиите и студиите 

(№№ 1-2) и три от съобщенията (№№ 1-3) са отпечатани преди придобиването на 

образователната и научна степен “доктор ”. 

В качеството на хабилитационен труд кандидатът представя авторското си 

участие в колективната монография „Могилен некропол от римската епоха край гр. 

Стралджа, Ямболско”, отпечатана в Българско е-списание за Археология, 

Supplementum, 5, 2016. То включва: встъпителна част, представяща местоположението 

на обекта в контекста на селищната система в този район на Тракия през античната 

епоха и възприетата и следвана методика на археологическо проучване; обстойно 

представяне и анализ на регистрираните и проучени структури; типологическа, 
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класификационна и хронологическа характеристика на дребните находки от 

проучените гробни и поменални комплекси и съпътстващи съоръжения; и заключение, 

което не просто обобщава резултатите от включените в монографията конкретни 

изследвания върху отделни категории материал, но представя и поставя проучения 

могилен некропол край Стралджа като важно звено в обективното познание за 

погребалните и поменални обичаи в Римска Тракия. Основание за последното 

твърдение ми дава комплексният и всеобхватен подход при анализа и синтеза на 

придобитата теренна информация. Освен многочислените отпратки и сравнения с други 

сходни обекти, свидетелстващи за отлично познаване на научната литература по тази 

проблематика, той включва използване до максимум на сегашните възможности за 

приложение в археологията на интердисциплинарни изследвания (геофизика, 

антропология, археозоология, палеоботаника, почвознание), което (за съжаление!) не е 

нито норма, нито широко разпространена практика. Сам по себе си фактът, че 

резултатите от едно стандартно спасително археологическо проучване, каквито през 

последните две десетилетия се извършват по стотици на година, са монографично 

издадени в пълен обем и с високо научно качество, заслужава адмирация и трябва да се 

отчете като несъмнен принос на кандидата, който е и основен автор на публикацията. 

Мнозинството от статиите и студиите на гл. ас. д-р Иво Чолаков могат да бъдат 

сведени към два основни тематични кръга. 

Първият от тях е свързан с проблематиката на античното стопанство в днешните 

български земи и в него се очертават три обособени направления. Едното от тях 

потвърждава трайния интерес на автора към тематиката на неговия дисертационен труд 

и включва първични публикации на новооткрити или издирени в музейни хранилища 

колективни находки от оръдия на труда (№ 3, 17) и интерпретативни изследвания за 

значението на находките от този вид за изясняване на локалните и регионални 

специфики в облика на икономиката през І – VІІ в. в селска и градска среда (№ 8, 16). 

Второто направление е посветено на конкретни примери за развитието на 

занаятчийското производство през античната епоха и изцяло се основава на лични 

авторски проучвания и теренни констатации. Тук спадат публикациите за откритата 

при редовни археологически разкопки работилница за теракоти в Хераклея Синтика (№ 

7), за практикуваните в същия център занаяти (№ 18) и обобщението на наличните 

данни за античния рудодобив в днешните югозападни български земи (№ 4 – под 

печат). Към третото направление се отнасят публикации, обобщаващи резултатите от 

проведените от кандидата спасителни и редовни археологически проучвания на 
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късноримския вилен комплекс край Мировяне, който се явява много важен паметник за 

изясняване не само на стопанското развитие, но и на селищната система в хинтерланда 

на Сердика в смутното време от последната четвърт на ІV докъм началото на втората 

половина на V в. (№ 19-20; № 2 – под печат).

От 2007 г. гл. ас. д-р Иво Чолаков е национален координатор на АИС АКБ. 

Вменените му с тази отговорна позиция служебни задължения в значителна степен 

предопределят характера на втория основен тематичен кръг в неговата публикационна 

дейност. Той обхваща 10 работи (№ 4, 5, 6, 9-15), в които е представен обобщен обзор и 

подробни статистически данни за провежданите в Република България теренни 

археологически проучвания, което обективно спомага за тяхното по-добро оценяване и 

планиране. За отбелязване е, че повечето от тези публикации са обнародвани в 

престижни чуждестранни и национални реферирани научни издания и благодарение на 

това постиженията на българската археология са станали достояние на широката 

световна публика, за което свидетелстват и установените от автора цитирания. 

Публикационната дейност на гл. ас. д-р Иво Чолаков включва и 48 научни 

съобщения за резултати от ежегодни теренни археологически проучвания, в които той е 

участвал като ръководител, заместник-ръководител или член на екипа. На 32 от тях той 

е основен автор. Проучванията са от различно методологично (разкопки и издирване на 

археологически обекти) и организационно естество (редовни и спасителни разкопки) и 

са проведени във всички краища на страната, на обекти с извънредно разнообразна 

типологическа и хронологическа атрибуция, което е безспорно свидетелство за научна 

добросъвестност и широкоспектърен професионализъм от страна на кандидата.

Гл. ас. д-р Иво Чолаков демонстрира подчертана активност по отношение 

участие в научни форуми. Според представената биографична справка, в периода след 

придобиването на образователната и научна степен „доктор” той е участвал с доклади в 

работата на 20 престижни международни и национални научни срещи (симпозиуми и 

конференции), пет от които са проведени в чужбина, а част от проведените в България 

са с внушително международно участие.

Научните приноси на кандидата ясно се открояват в представения по-горе 

кратък обзор на неговата публикационна дейност. Те са коректно отбелязани и в 

приложената към документацията по конкурса авторска справка. Държа да отбележа, че 

научната продукция е действително „авторска” – основаваща се на лични проучвания, 

анализи и интерпретации, и в нея не откривам никакви признаци на плагиатство.
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Кандидатът покрива, а по някои показатели и значително надхвърля 

минималните държавни изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Въз основа на изложеното дотук, изразявам положително становище и 

препоръчвам на почитаемия Научен съвет на НАИМ-БАН да присъди на гл. ас. д-р Иво 

Динчев Чолаков академичната длъжност „доцент”.

07.10.2022 г.

(проф. д-р Сергей Торбатов)


